REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
pn. „EKO-ZABAWKA”
ORGANIZATOR KONKURSU:
Trzcińskie Centrum Kultury, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.
CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie wyobraźni plastycznej i technicznej dzieci.
2. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.
3. Wzbudzanie potrzeby ochrony przyrody.
4. Promowanie i rozwijanie postaw proekologicznych.
5. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
w różnych materiałach, technikach i formach.
TEMATYKA KONKURSU:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wspólnie z rodziną zabawki z niepotrzebnych
przeznaczonych do wyrzucenia rzeczy, które możemy znaleźć w swoim domu.
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci (rodzin) z terenu gminy Trzcińsko-Zdrój.
2. Technika wykonania prac – dowolna.
3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa, szkoła
4. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
RODO – zał. nr 1 do regulaminu
TERMINY
1. Pracę należy dostarczyć do dnia 23.04.2021 r. do Trzcińskiego Centrum Kultury
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.04.2021 r. (poniedziałek), a wyniki zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.tcktz.naszgok.pl i Facebooku TCK
3. Odbiór dyplomów i nagród od 30.04.2021 r.
OCENA:
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Podczas oceny brane pod uwagę będzie:
• pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne.
• dobór i wykorzystanie materiałów.
• realizacja tematu konkursu
3. Zwycięzcami konkursu zostanie 3 autorów prac, których zabawka będzie uznana za
najbardziej kreatywną.
4. Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe i dyplomy.

Załącznik nr 1
do REGULAMINU KONKURSU
pn. „EKO-ZABAWKA”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY
pn. „EKO-ZABAWKA”

1. Imię i nazwisko uczestnika (autora pracy): ___________________________________
2. Szkoła: _______________________________________________________________
3. Klasa: ________________________________________________________________
Oświadczam, że:
- Jestem autorem zgłoszonej pracy w ramach Konkursu plastycznego pn. „EKO-ZABAWKA”
- Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte,
__________________________________
( miejscowość, data )

__________________________________
( podpis ucznia)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA - UCZESTNIKA KONKURSU
1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich
(w zakresie imienia i nazwiska), oraz mojego dziecka – uczestnika konkursu (w zakresie
imienia, nazwiska i wieku oraz nazwy i adresu szkoły), zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem
ww. konkursu zgodnie z jego Regulaminem.
2. Oświadczam, że Organizator Trzcińskie Centrum Kultury (TCK) ma uprawnienia do
korzystania, rozporządzania, rozpowszechniania pracą konkursową, w szczególności
w celach informacyjnych i promocyjnych, edukacyjnych realizowanych przez TCK
w trakcie różnorodnych przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków
technicznych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.
3. W przypadku gdy dziecko – uczestnik konkursu zostanie laureatem Konkursu, wyrażam
zgodę na upublicznienie przez TCK danych osobowych dziecka w zakresie imienia
i nazwiska, wieku oraz nazwy i adresu szkoły a także na wykorzystanie przez
Organizatora Konkursu wizerunku dziecka utrwalonego w trakcie sesji zdjęciowej
podczas wręczania nagród w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych.
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu.

________________________________
(miejscowość, data)

______________________________
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

